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Nieuwsbrief Samen Bouwen
Ik houd mijn inleiding kort. We proberen u
op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en stand van het werk.
Tegelijkertijd probeer ik iets van mijn
enthousiasme aan u over te brengen. Maar
beelden zeggen meer dan duizend
woorden. Nog beter is om live te zien hoe
ver wij zijn met het nieuwe ziekenhuis.
Op zaterdag 4 juli a.s. krijgt u die kans.
Kom tussen 11.00 en 16.00 uur naar de Kijkdag en ervaar het nieuwe Reinier de Graaf in
levende lijve.
Het is op die dag nog maar een week of zeven. Dan verhuizen het Bethel en Hippolytus
(het huidige B- en H-gebouw) naar één nieuw gebouw. Daarmee sluiten we een periode
af van ruim 40 jaar in deze gebouwen. Op een speciale website maken wij u deelgenoot
van verhalen uit die tijd. Ondertussen tellen we af naar de dag waarop het nieuwe Reinier,
inclusief de spreekuren, volledig in gebruik zal zijn. Wij hebben vanaf vandaag (2 juni) nog
exact 90 dagen te gaan.
Met het nieuwe ziekenhuis gaan ook nieuwe diensten en services van start. Een
belangrijke verbetering die wij voor de patiënten uit de Delft en omstreken invoeren is de
Spoedpost. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Verder leest u over de inzet van extra
vrijwilligers om onze gastvrijheid verder te vergroten. Een welkome service in een nieuw,
onbekend gebouw met nieuwe (digitale) diensten. Jacqueline Helms, teamleider Receptie
en Vrijwilligers, vertelt hierover.
Ik wens u veel leesplezier en mogelijk tot 4 juli!

Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw

Kijkdag op 4 juli

Benieuwd naar het nieuwe ziekenhuis?
Zaterdag 4 juli van 11.00 tot 16.00 uur krijgt
u de kans het nieuwe gebouw te bekijken.
U volgt dan een vaste route van ongeveer
2 kilometer over vijf verdiepingen van het
gebouw.
De route neemt u mee langs highlights als
de Spoedeisende Hulp/Huisartsenpost (de
toekomstige Spoedpost), de Intensive
Care, het dialysecentrum, een polikliniek
en een verpleegafdeling. De rondgang
eindigt in de indrukwekkende entreehal van
het nieuwe ziekenhuis. Hier staan dan
stands van onder meer Stichting Vrienden
van Reinier, de architect achter het
ontwerp (EGM Architecten) en het
ingenieuze afvalwaterzuiveringssysteem
Pharmafilter. Lees meer.

Gastvrijheid staat voorop

Gastvrijheid wordt ook in het nieuwe
ziekenhuis met hoofdletters geschreven.
Niet alleen zorgen medewerkers van de
receptie daar als vanouds voor.
Ook de vrijwilligers van de nieuwe
Patiënten Service & Begeleiding dragen
hun steentje bij. Zij staan vanaf eind
augustus klaar in de centrale hal van het
nieuwe gebouw om u te verwelkomen.
Bovendien schenken ze extra aandacht
aan patiënten en bezoekers die daar
behoefte aan hebben en bieden ze hulp
waar dat nodig is. Lees meer.

Spoedpost Delft: één loket voor spoedeisende zorg
Stel het is weekend en uw kind krijgt
heftige buikpijn. Of u verwondt uzelf lelijk.
Misschien maakt u zich zorgen om uw
partner die het ’s nachts steeds benauwder
krijgt. Kortom, u hebt zorg nodig en het kan
niet wachten tot de volgende dag. Gaat u
dan naar de Huisartsenpost of naar de
Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis?
Vanaf eind augustus hoeft u niet meer te

twijfelen. U belt direct de Spoedpost Delft.
In het nieuwe Reinier de Graaf Ziekenhuis, dat 31 augustus haar deuren opent, gaan de
Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp onder één dak samenwerken. Er komt een
gezamenlijk loket met de naam ‘Spoedpost Delft’. De Spoedpost is voor patiënten die
’s avonds, ’s nachts en in het weekend snel medische zorg nodig hebben. Lees meer.

Nog meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf? Kijk dan op
de homepage van www.reinierdegraaf.nl.
- E-mailspreekuur menstruatieproblemen
- Vitesse Delft sponsort Reinier de Graaf
- Doorverwijzing huidkankerscreening

Werken bij Reinier

Op zoek naar een baan in ons nieuwe
ziekenhuis? Kijk dan op de website voor
alle vacatures.
Als u zich aanmeldt voor de jobalert
ontvang u direct een email als we een
nieuwe vacature publiceren.

Volg Reinier op:
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